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A GUERRA DE INDEPENDENCIA (1808-A GUERRA DE INDEPENDENCIA (1808-
1814)1814)

Nun primeiro momento, a España de Carlos IV decláralle a guerra a 
Francia (1793-95).

Grazas á influencia de Godoy, España alíase con Napoleón no Tratado 
de Fontainebleau (1807), permitindo así cruzar ás tropas francesas 
por territorio español para alcanzar Portugal.

No ano 1808 prodúcese o Motín de Aranjuez que forzou a dimisión de 
Godoy ante a súa política e a abdicación de Carlos IV no seu fillo 
Fernando VII.

Napoleón convoca aos membros da casa real española en Baiona 
(Francia) onde lles fixo abdicar e aceptar o nomeamento do seu irmán 
Xosé Bonaparte como novo rei de España (Xosé I).

Estes acontecementos provocaron a rebelión popular o día 2 de Maio 
en Madrid, e logo en outras cidades.



  

Formáronse  Xuntas, ou órganos de poder, coordinadas por unha 

Xunta Suprema Central, mentres grupos de patriotas formaban 

guerrillas.

A partires do ano 1812 o curso da guerra mudou cando a campaña de 

Rusia obrigou a Napoleón a desprazar tropas ao fronte leste. A 

axuda das tropas británicas dirixidas por Wellington foi decisiva 

para que o ano 1813 se asinara o Tratado de Valençay, polo que 

Fernando VII recuperaba a Coroa.



  
A FAMILIA DE CARLOS IV, de Francisco de Goya



  
MANUEL GODOY,  de Francisco de Goya



  
O LEVANTAMENTO DO 2 DE MAIO,  de Francisco de Goya



  
OS FUSILAMENTOS DA MONCLOA, de Francisco de Goya



  DESASTRES DA GUERRA, de Francisco de Goya



  

AS CORTES DE CÁDIZAS CORTES DE CÁDIZ
En 1810 a Xunta Central Suprema convocou unha reunión  de Cortes en Cádiz, 
pois aínda non estaba ocupada polos franceses.

Formouse un grupo de deputados liberais e outro de deputados absolutistas. 
Por primeira vez reuníronse todos nunha Asemblea e o seu voto tivo o mesmo 
peso.

Os deputados elaboraron numerosos decretos e leis que provocaron unha 
reforma social e política sen precedentes:

-Foron abolidos os dereitos feudais, a Inquisición, a Mesta, os gremios, os 
morgados ou a tortura.

-Proclamouse a liberdade de pensamento, a liberdade de traballo.

-Igualdade de todos os españois fronte á lei e aos impostos.

Esta cámara redactou unha Constitución que foi aprobada o 19 de Marzo de 
1812 (por iso leva o nome da Pepa), que reflectiu os principios básicos do 
liberalismo político: soberanía nacional, división de poderes, sufraxio 
universal masculino e unha ampla declaración de dereitos.



  

INDEPENDENCIA DAS COLONIAS INDEPENDENCIA DAS COLONIAS 
AMERICANAS (1808-1826)AMERICANAS (1808-1826)

CAUSAS:

-Difusión das ideas ilustradas e os principios de liberdade e 
igualdade.

-O éxito da independencia dos EEUU en 1776.

-O descontento da burguesía crioula.

-A guerra de Independencia en España que suscitou a formación de 
Xuntas que se converteron en organismos de poder que actuaron á 
marxe de España.

Os focos máis importantes de secesión foron en Venezuela (Simón 
Bolívar) e en Arxentina (San Martín).



  

O xeneral San Matín faise dono da parte sur de Sudamérica 

(expedición aos Andes, batalla de Chacabuco, independencia de Chile 

en 1818).

Bolívar no norte faise forte e crea a Gran Colombia (1821), que ao se 

dividir, dará lugar a Venezuela, Colombia, Ecuador e Panamá.

Iturbide consegue a independencia de México en 1821, que foi 

seguida pola de toda América Central.

Sucre consegue a independencia de Perú e Bolivia en 1824.

Cuba e Porto Rico seguirán en mans españolas



  

A RESTAURACIÓN DO ABSOLUTISMO A RESTAURACIÓN DO ABSOLUTISMO 
(1814-1833)(1814-1833)

Fernando VII, “o desexado”,  á súa chegada a España en 1814 
publica en Valencia un decreto polo que derogaba toda a obra 
lexislativa das Cortes de Cádiz.

Con estas medidas retornaba ao absolutismo: suprimiuse a 
Constitución, restableceuse a Inquisición, os dereitos gremiais e 
os privilexios feudais.

Esta etapa caracterizouse polos continuos pronunciamentos dos 
militares liberais (Porlier, Riego, etc).

Ao último período coñécese como Década Ominosa (1823-1833) en 
que as medidas absolutistas e represoras endurecéronse.

Nos últimos anos produciuse un conflito sucesorio ou dinástico. 
Fernando VII non ten fillos varóns, polo que a súa sucesión non 
está garantida, o que ocasionará trala súa morte as guerras 
carlistas.



  

Retrato de Mariana Pineda, de 
Isidoro Lozano

Fusilamento do Torrijos e os seus 
compañeiros, de Antonio Gisbert

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Mariana_Pineda.jpg


  

Fernando VII con manto 
real, por Francisco de 

Goya



  

O TRIENIO LIBERAL (1820-1823)O TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

En 1820, un pronunciamento que tivo lugar en Cabezas de San 
Juan, Sevilla, levada a cabo polo coronel Riego, inaugura un 
período coñecido como o Trienio Liberal.

O rei viuse obrigado a xurar a Constitución de Cádiz e a convocar 
eleccións.

As novas Cortes, de maioría liberal, restauraron as reformas de 
1812. Creouse a Milicia Nacional, un corpo de voluntarios armados 
que defendían a orde liberal.

A oposición do rei e as disensións entre os liberais (moderados ou 
doceañistas e os exaltados) botaron abaixo este período liberal.

A Santa Alianza encargoulle a Francia a intervención militar en 
España, e así, en 1823 os Cen Mil Fillos de San Luís, baixo o mando 
do Duque de Angulema, entraron en España e repuxeron a 
Fernando VII como monarca, que tomou medidas represoras.



  

A ETAPA ISABELINA (1833-1868)A ETAPA ISABELINA (1833-1868)

Período que comprende desde a morte de Fernando VII (1833) ata a 
Revolución Gloriosa (1868) que expulsa de España aos Borbóns.

Desde 1833 ata 1843 (minoría de idade de Isabel) vivimos un período de 
rexencias, de 1833 ata 1840 a de Mª Cristina (nai de Isabel) e nos tres 
anos seguintes a do Xeneral Espartero.

Desde 1843 ata 1854, Isabel II apóiase nos moderados de Narváez.

Entre 1854 e 1856 vívese un período liberal dirixido por Espartero no 
que se levaron a cabo unha chea de reformas.

Nos últimos 12 anos de reinado de Isabel II produciuse unha alternancia 
entre o goberno dos moderados e a Unión Liberal de O`Donnell, o que 
supuxo un desgaste do sistema isabelino.

Durante esta longa etapa vivíronse varias guerras carlistas, as principais 
desamortizacións, promulgáronse varias Constitucións (1837, 1845), 
naceu a lei de ferrocarrís, etc.



  

Mª Cristina de Borbón Retrato de Isabel II



  

AS GUERRAS CARLISTASAS GUERRAS CARLISTAS

Fernando VII morreu en 1833 sen deixar un descendente masculino. A Lei 
Sálica impedía reinar en España a unha muller, polo que o irmán de 
Fernando VII, Carlos Mª Isidro, debería ser o novo rei de España.

Antes de morrer, Fernando VII anulou a lei Sálica coa promulgación da 
Pragmática Sanción, polo que a súa filla Isabel sería a nova raíña de 
España.

Atopámonos así un conflicto sucesorio.

A Carlos vano apoiar os sectores máis absolutistas e a Isabel vana apoiar 
os liberais. Iníciase así unha guerra civil ou primeira guerra carlista 
(1833-40).

Os partidarios do carlismo foron: nobreza agraria, clero e campesiñado do 
nordés español e querían a continuación do Antigo Réxime: absolutismo, 
catolicismo, foros e propiedade tradicional da terra.

Os isabelinos estaban formados por un conglomerado de intereses, sobre 
os que destacaban os dos liberais: monarquía constitucional, liberdade de 
propiedade, mobilidade social.



  

Os focos máis importantes de insurreción carlista xurdiron no País Vasco, 
Navarra, Cataluña, Aragón e Valencia.

As figuras máis importantes desta guerra foron, polos carlistas: 
Zumalacárregui, Cabrera e Maroto; e polos liberais: Espoz e Espartero.

En 1840, co Abrazo de Vergara entre Espartero e Maroto ponse fin á 
primeira guerra carlista.

A segunda guerra carlista tivo lugar sobre todo en Cataluña entre os anos 
1846 e 1849.

A terceira guerra carlista tivo lugar entre os anos 1872 e 1876.



  

Retrato de Carlos Mª 
Isidro

Carlos Luís de Borbón Carlos VII

OS PRETENDENTES CARLISTAS



  

A REXENCIA (1833-43)A REXENCIA (1833-43)

Divídese en dous períodos: a rexencia de Mª Cristina de Borbón (1833-40) 
e a de Espartero (1840-43).

Mª Cristina botou man primeiro dos moderados para formar goberno, pero 
unha serie de levantamentos forzárona a chamar aos progresistas. Estes, 
encabezados por Mendizábal, realizaron unha serie de reformas, nas que 
destacan a desamortización dos bens eclesiásticos. Ademais liberalizouse 
o comercio eliminando as alfándegas interiores e o control dos gremios.

Este proceso culmina coa Constitución de 1837, que recoñecía a soberanía 
nacional e os dereitos individuais, pero aínda recoñecendo moito poder á 
Coroa.

En 1840, a rexencia de Mª Cristina remata. Espartero, vencedor das 
guerras carlistas, é elixido rexente,  pero unha serie de medidas políticas 
e económicas erróneas fano dimitir en 1843.



  

Retrato do xeneral 
Espartero, rexente (1840-

43), e líder dos 
progresistas



  

A DÉCADA MODERADA (1843-1854), A DÉCADA MODERADA (1843-1854), 
BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) E A BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) E A 

UNIÓN LIBERAL (1856-1868)UNIÓN LIBERAL (1856-1868)

DÉCADA MODERADA: a figura deste período e o xeneral Narváez, xefe dos 
moderados. Impón o sufraxio censatario, limitación das liberdades e un 
forte intervencionismo da Coroa na política.

O apoio a este réxime viña de parte da aristocracia, Igrexa e burguesía 
conservadora.

Neste período promulgouse a Constitución de 1845, que establecía un 
sufraxio máis restrinxido e a soberanía compartida entre as Cortes e o rei. 
Nesta constitución recoñecíase o carácter confesional do Estado.

Fixéronse reformas en Facenda, elaborouse un Código penal, disolveuse a 
Milicia Nacional e creouse a Garda Civil (1844).



  

BIENIO PROGRESISTA: tralo  pronunciamento de Vicálvaro, volveuse a 
un réxime liberal progresista, onde se fixeron reformas económicas, 
como a desamortización xeral de Madoz, impulsouse a construción dos 
ferrocarrís coa Lei de Ferrocarrís de 1855, etc.

UNIÓN LIBERAL: alternancia entre o goberno dos moderados e os da 
Unión Liberal de O´Donnell. Impulsouse unha política colonial en África; 
no interior, a política tan autoritaria e represora provocou a aparición 
de novos partidos políticos, como os demócratas e republicanos.



  

Retrato do xeneral Narváez, 
líder dos moderados



  

Retrato do xeneral O´Donnell, 
líder da Unión Liberal



  

SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)

A REVOLUCIÓN DE 1868

Unha crise económica en 1866, xunto co desgaste político do réxime 
provocou a unión dos grupos da oposición que se conxuraron para derrocar 
aos Borbóns do trono e buscando a democratización do sistema. Xuntos 
firmaron o Pacto de Ostende.

Os militares Prim, Serrano e Topete dirixiron a revolución en 1868 que 
comezou en Cádiz, e se estendeu polas principais cidades. Isabel II tivo 
que exiliarse.

Formouse un goberno provisional dirixido por Serrano, impulsando unha 
serie de reformas: dereitos fundamentais (imprenta, reunión, asociación, 
liberdade de cultos...), sufraxio universal masculino, reformouse o ensino, 
etc.

Aprobouse a Constitución de 1869, de carácter democrático.



  

MONARQUÍA DEMOCRÁTICA (1870-73)

A Constitución establecía a monarquía como forma de goberno, polo 
que se escolleu Amadeo de Savoia, da casa real italiana.

Amadeo contou sempre coa oposición dos moderados, dos carlistas e 
mais da Igrexa.

Moitos demócratas eran republicanos polo que promoveron 
insurreccións a prol da República.

Ademais unha insurrección en Cuba e a Segunda Guerra Carlista 
provocaron a renuncia de Amadeo I en febreiro de 1873.



  

O xeneral Prim



  

Retrato de Amadeo I



  

A PRIMEIRA REPÚBLICA (1873-74)A PRIMEIRA REPÚBLICA (1873-74)
Trala abdicación do rei, as Cortes proclaman en febreiro a República, 
pero o apoio a esta forma de goberno era escasa.

A república enfrontouse a numerosos problemas:

-As guerras carlistas e a guerra en Cuba.

-Divisións entre os propios republicanos (unitaristas fronte a 
federalistas).

-O federalismo máis radical desembocará no cantonalismo.

-Oposición dos sectores monárquicos, que comezaron a organizarse para 
a restauración da dinastía Borbón na figura de Afonso, fillo de Isabel 
II.Ao longo de once meses de República sucedéronse catro presidentes:

-Estanislao Figueras, Pi i Margall, Salmerón (federais) e Castelar 
(unitario).

En xaneiro de 1874, un golpe de Estado levado a cabo polo xeneral Pavía, 
disolveu as Cortes e entregoulle a presidencia do executivo a Serrano. 
Este fracasou ao intentar manter a República ante o escaso apoio social



  

A RESTAURACIÓN MONÁRQUICA (1874-1898)A RESTAURACIÓN MONÁRQUICA (1874-1898)

En decembro de 1874, o xeneral Martínez Campos proclamou en Sagunto a 
Afonso de Borbón como rei de España.

A esta nova etapa política coñecerase como Restauración monárquica.

A figura política desta etapa será Cánovas del Castillo, que configurou un 
sistema parlamentario liberal. Existían dous grandes partidos:

-O partido conservador de Cánovas, defensor da Igrexa, da orde social e 
do inmobilismo político.

-O partido liberal de Sagasta, máis reformista, laico e social.

Coincidían os dous grandes partidos na defensa da monarquía, da 
propiedade privada, da Constitución e do centralismo.

En 1876 nace unha nova Constitución de carácter moderado.

Conservadores e liberais póñense de acordo para alternarse no poder 
(quenda pacífica). Isto era posible debido a un sistema electoral corrupto, 
utilizando sobre todo o caciquismo.



  

Retrato de Afonso de 
Borbón, proclamado rei 
de España como Afonso 

XII



  

Cánovas del Castillo                                         Sagasta
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